Сега се на сила

ПОСТОЈАНИ
прописи за користење на водата...
Здраворазумски пристап кон секојдневното
користење на водата за пиење.
На рачните црева мора да има поставено распрснувач и цревата не смеат да протекуваат

Градини и тревници во
станбени зони и градини
и тревници што служат за
бизнис
Рачно полевање

Градините и тревниците во станбените зони
и градините и тревниците што служат за
бизнис може да ги полевате во секое време
и во било кој ден со помош на рачно црево
на кое е поставен распрснувач.

Системи за полевање

Градините и тревниците може да ги полевате
со помош на систем за полевање (рачен,
автоматски, што ја распрснуваат водата или
ја пуштаат капка по капка) само меѓу 6 часот
попладне и 10 часот претпладне во било кој
ден од неделата.

Системите за полевање на јавните
градини или тревници мора да имаат
направа што јавува кога врне дожд или што
ја мери влагата во почвата.

Миење со црево на тврди
површини
Не смеете да миете со црево тврди
површини како што се приоди за
автомобили, патеки, бетон, плочки, дрвени
подови и други обложени површини,
освен ако чистењето е неопходно како
последица на несреќен случај, на пример,
пожар, опасност по здравјето, опасност по
безбедноста, или друг итен случај.

Јавни градини, тревници и
игралишта

Може да користите апарат за чистење со
вода под висок притисок или, ако немате
таков апарат, тогаш рачно црево на кое е
поставен распрснувач, или кофа за да ги
отстраните дамките од тврдите површини
по еднаш во секое годишно време (на
секои три месеци). Црево на кое е поставен
распрснувач исто така може да користите и
при градежни работи или при реновирање.

Рачно полевање

Миење на прозорци

Јавните градини, тревници и игралишта
може да ги полевате во секое време и во
секој ден ако користите рачно црево на кое е
поставен распрснувач.

Системи за полевање

За јавните градини, тревници и игралишта
може да се користат системи за полевање
меѓу 6 часот попладне и 10 часот
претпладне во било кој ден од неделата, или
да се полеваат во согласност со одобрен
План за користење на водата.

Прозорците може да ги миете во секое
време со кофа, со апарат за чистење со
вода под висок притисок, или со рачно црево
на кое е поставен распрснувач.

Миење на возила
Вашата кола, чамец или друго возило може
да ги миете дома во секое време користејќи
апарат за чистење со вода под висок
притисок, рачно црево на кое е поставен
распрснувач, или пак кофа.

Базени и спа-кади
Може да полните или дополнувате базени и
спа-кади.

Фонтани и други водни
површини
Вашата фонтана или друга водна површина
може да ја полните и да ја пуштате да
работи само ако таа постојано ја користи
истата вода.

Исклучоци
Има поголем број исклучоци што автоматски
важат. Тие исклучоци важат за специфични
околности, на пример, кога се проверуваат
системите за наводнување дали протекуваат
некаде, кога градините и тревниците се
полеваат за да се впие во нив ѓубрето, и
кога се чистат поплочените површини околу
јавните базени.
Исто така има и некои исклучоци за кои мора
да поднесете барање.
Погледнете од другата страна за повеќе
поединости.
Овие прописи не важат кога се
користи преработена вода, пречистена
канализациска вода, дождовница или
отпадна вода од домаќинството, освен во
случаи кога во таа вода на било кој начин
е додадена вода за пиење.

За целосна збирка на Постојаните прописи за користење на водата, или за информации во врска со
исклучоците, јавете се кај компанијата што ве снабдува со вода.

Важи во декември 2017 г.
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ПОСТОЈАНИ прописи за користење на водата
Автоматски исклучоци – не
е потребно да се поднесе
барање
Следните употреби на водата се исклучени
од Постојаните прописи за користење
на водата и за нив не е потребно да
поднесувате барање до компанијата што ве
снабдува со вода.

Нанесување на ѓубре и проверка
на системите за наводнување во
постојни градини и тревници
Системите за полевање може да се користат
за полевање на градини и тревници:
• при и/или непосредно по нанесувањето
на ѓубре, кога тоа е единственото погодно
време за да се изврши таа активност, или
пак производителот го препорачува тоа
време за нанесување; или
• за да се проверат системите за
наводнување дали пропуштаат вода и/
или дали работат исправно.

Разно
Системите за полевање може да се
користат кога тоа го налагаат здравјето
и безбедноста на работното место за да
се намали/отстрани правот што настанал
при активности за градење/доградување/
реновирање, или пак за да се намали/
отстрани правот при трки со мотори или со
коњи и при други слични приредби, заради
безбедноста на учесниците, гледачите и
околните соседи.

Исклучоци што може да се
добијат на барање
Следните употреби на водата се исклучени
од Постојаните прописи за користење на
водата и ќе ви бидат дозволени откако ќе
поднесете барање за тоа до компанијата што
ве снабдува со вода.

Нови тревници за топло време
Системите за полевање може да се користат
за полевање на нови тревници за топло време
кога тоа го налагаат временските услови,
и тоа во првите 28 дена откако тревата е
посеана. Посетете го местото на интернет
www.warmseasongrass.com.au и следете ги
упатствата за да добиете автоматско уверение
за одобрување.

Одржување на спортски терени/
површини за забава и разонода
Системите за полевање може да се користат
вон пропишаните времиња за полевање ако
имате план за користење на водата одобрен
од локалната компанија што ве снабдува со
вода.

За поединости или информации во врска со
користењето на водата од страна на бизнисите,
посетете го местото на интернет на вашата локална
компанија што ве снабдува со вода.

Информативен лист за Постојаните прописи за користење на водата – Верзија 2.0 (декември 2017 г.)
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